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 די� כחל �סימ� צ 
  

 
 

 יסוד הדי�
 

 .לא קרעו אינו עובר עליו. הכחל קורעו ומוציא את חלבו � ב,משנה קט
והובאה . או שאסור לעשות כ�, ומותר לעשות כ�, הסתפקה הא� אינו עובר על הכחל הגמרא ש�

  :מחלוקת לישנות בדברי רב
  .אינו עובר עליו ומותר: לישנא קמא

אבל  �' אינו עובר עליו'ומסייעת לו לשו� המשנה . (עליו ואסוראינו עובר : לישנא בתרא
  ). איסורא איכא

. קיבה שבישלה בחלבה אסור. כחל שבישלו בחלבו מותר': ברייתא כלישנא קמא דרב' והביאה הגמ
  .'וזה אינו כנוס במעיו, זה כנוס במעיו�? ומה הפרש בי� זה לזה

: והאנ� תנ�' 'שאלה הגמ. 'כחל) לילתא אשתו(זויקו לה ': מובא שרב נחמ� אמר' בהמש! הגמ
  .'ההוא לקדירה': 'ועונה הגמ' !קורעו

  

 
 

  )ב�סעיפי� א(בישול וצליית כחל 
 
 

בישולו בקדירה , וחילקו בי� אכילתו כצלי, ל בהכשר הכחל לאכילה"הנ' פ הגמ"נחלקו הראשוני� ע
  .ו בקדירה ע� בשרובישול) ג"סק �"ש �במי� ובירקות וכדומה , דהיינו ללא בשר(לבדו 

א! בכל אופ� . ובזה אינו עובר א� לא קרעו ומותר, ק דרב בצלי"י מפרש את המשנה ול"רש � י"רש
  .ו וטיחה בכותל"ולקדרה צרי! קריעה ש, לכתחילה צרי! ג� לצלי קריעה שתי וערב

א! , ו וטחו בכותל מותר לבשלה בקדרה ג� ע� בשר"י שכשקורעו ש"פירש דעת רש �"הר
ולפי זה לא מועיל . הטורכ "וכ, י מתיר רק בקדירה ללא בשר"כתב שרש ספר התרומה

  .כלו� לבשל בשר בקדירה ע� כחל
  .והיינו קריעה כלדהוא, ערב אוי היא שלצלי צרי! קריעת שתי "בדברי רש 'התוסגרסת 

, לכתחילה) א קריעה כלשהוא"וי(ו "לצלי צרי! קריעת ש: י"סיכו� דעת רש
  .קריעה כללובדיעבד מותר א% ללא 

  ,ו וטיחה בכותל"לקדירה בלא בשר צרי! קריעת ש
  .א שלא מועיל כלל"וי, ו וטיחה בכותל"צרי! קריעת ש/א ש"ולקדירה ע� בשר י

 
�? כיצד קורעו' 'ועל זה אומרת הגמ, ת מפרש שהמשנה ורב מדברי� על קדרה ע� בשר"ר � ת"ר
אליעזר לשמעיה קרע לי ואנא ' ל ר"א' 'ומה שאומרת הגמ', ו וטחו בכותל"ר יהודה קורעו ש"א

והוא , ובזה די בקריעה קצת, מדובר בקדרה בלא בשר' ו וטיחה בכותל"ל דלא בעינ� ש"איכול קמ
ת שבקדירה ע� "וטעמו של ר) ובדיעבד מותר אפילו בלא קריעה כלל. (הדי� לצלי שדי בקריעה קצת

ובזה גזרו , ח"ש בו טע� בבוי, בשר החמירו יותר כי הטע� שבכחל נכנס בבשר ומשתנה טעמו
אי� סברא להקל  �ובצלי . א! לא בקדירה סת� שלא השתנה טעמה כתוצאה מהבישול, חכמי�

  .כיו� שג� בצלי נוט% החלב ונופל על הכחל מבחו', יותר מאשר בקדירה ללא בשר
  .צ קריעה כלל"ת שלצלי ולקדירה בלא בשר א"כתב בשמו של ר ת"סה

ובדיעבד , לצלי ולקדירה בלא בשר צרי! קריעה קצת לכתחילה :ת"סיכו� דעת ר
  ).צ לקרוע"ת ג� לכתחילה א"ולדעת סה(די בלא קריעה 

. ובדיעבד א� קרע קצת מותר, ב לכתחילה"ו וט"ולקדירה ע� בשר צרי! קריעת ש
  .אוסר מדרבנ� עד ששי� �לא קרע כלל 

 
 
  
א בשר כשלא קרע כלל ק דרב דיברו בבישול לבד לל"ה� הסבירו שהמשנה ול � �"! ורמב"רי
  .שמותר �)  בדיעבד(
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או ) %"רי(ה� בצלי שמותר לכתחילה בלא כלו� ' זויקו לה כחל'דברי רב נחמ�   � �"ר
וכ� בקדירה ללא בשר (ו וטיחה "ובקדירה ע� בשר צרי! קריעה ש).  �"רמב(בקריעה קצת 

  ).לכתחילה
  .% מצרי! לצלי קריעה קצת"וג� הרי, �"% לרמב"אי� הבדל כלל בי� שיטת הרי � י"ב

, י סובר ששניה� מצריכ� קריעה קצת"הב �לצלי  :�"% והרמב"סיכו� דעת הרי
  .% לא מצרי! קריעה כלל"� מצרי! קריעה קצת והרי"� סובר שהרמב"והר

  .ע מותר"בדיעבד לכו
  ).ובדיעבד א� לא קרע מותר(ו וטיחה בכותל "לקדירה ללא בשר צרי! קריעה ש

 �ובדיעבד א� לא קרעו כלל , ב"ו וט"כתחילה קריעה שולקדירה ע� בשר צרי! ל
  .אוסר עד ששי�

 
 

  :מנהג העול�
 

  .ו וטיחה בכותל"אפילו בקריעת ש, הנה העול� נהגו שלא לבשל הכחל ע� הבשר כלל" � ק"סמ
! צרי! להיות מותר לכל הפירושי� �ב "ו וט"י קריעת ש"שהרי ע, יש לתמוה על מנהג זה � י"ב

ו "י שכל ההיתר של קריעת ש"שיש לסמו! את מנהג העול� על ההסבר ברש יחיאל' רותיר' בש� 
ומשו� זה נהגו ג� , אסור בשו� עניי� �א! לקדירה ע� בשר , וטיחה זה רק לקדירה בלא בשר

  .והוי כמו ע� בשר, כי סופו לבשל בשר בקדירה, להחמיר א% שלא לבשל את הכחל לבדו בקדירה
אבל , ירוח� על מה שנהגו שלא לבשלו ע� בשר' � ור"ל דברי הרוכבר כתבתי לעי' � י"הבוסיי� 

  .'בלא בשר משמע מדבריה� שלא היה שו� אד� נוהג איסור בו
  
  

  :להלכה
  

, והיינו שלצלי צרי! קריעה ושפיכת החלב, � להלכה"בסעי% א העתיק את דברי הרמב ע"השו
ו וטיחה "צרי! לכתחילה קריעה ש) ג"סקי א"הגרכ "כ �בי� ע� בשר ובי� ללא בשר (ולבישול 

בישלו ע� בשר יש צור! . א� בישלו לבד מותר �ובדיעבד , בכותל עד שלא נשאר בו לחלוחית חלב
א! מצד המנהג פסק בסעי% ב להחמיר , וכל זה מ� הדי�. בששי� והכחל עצמו אינו מ� המניי�

ה לטיגו� או "וה(א! לבשלו בלא בשר , והיינו שלא יבשלו כלל ע� בשר, י"כמחמירי� בשיטת רש
  .ו"קריעת ש �ולצלי , ב"ו וט"צרי! קריעה ש �) בפשטידא

  .ו וטיחה בכותל"י קריעה ש"ע מותר לבשלו לבדו לכתחיה ע"ואול� לדעת השו
ו וטחו "ע ובדיעבד א� עבר ובישלו וקרעו ש"פסק בקדירה ע� בשר כמנהג שהובא בשו א"והרמ

ה אי� להתיר מלבד כאשר נתייבשה שאז מותר "יש להתיר במקו� הפסד מרובה א! בלא �בכותל 
  .אפילו בלא קריעה

, פסק להחמיר כשאי� ששי� כנגדו בדיעבד אפלו במקו� הפסד מרובה) ח"! סק"מובא בש( ח"והב
ולפחות , ב רבי� מהראשוני� מתירי� א% לכתחילה"ו וט"שהרי כשקרעו ש, השיג עליו �"והש

ש לסמו! על כל הפוסקי� הללו באיסור דרבנ� וודאי שי, י"ויש שמתירי� ג� לדעת רש, בדיעבד
  .במקו� הפסד מרובה

) מצד המנהג(ו וטיחה בכותל "י שצרי! קריעה ש"לצלי פסק כשיטה המחמירה ברש
כתב שזה שצרי! קריעה וטיחה זה מדינא ולא  ל"והרש(ובדיעבד מותר א% בלא קריעה 

  )ממנהגא
י קריעה "ואפילו ע, אפילו א� נתייבש, לקדירה בלא בשר כתב שנוהגי� בו איסור לכתחילה

  .ו וטיחה"ש
טע� מנהג זה הוא גזירה שמא יבשל ע� בשר ובלא קריעה  �) ז"סק( ז"ט, �"ש
  .ו"ש

אוסר א% ) ח"ז סק"מובא בט(ל "והרש.ב מותר א% בלא ששי�"ו וט"ובדיעבד א� קרעו ש
, במניי� הוי כדבר שנאסר, כיו� שקבלו זאת מצד מנהג, פ שאינו מ� הדי�"ואע, בדיעבד

  .שצרי! מניי� אחר להתירו



  3עמוד , סימ� צ

  :פ השיטות השונות"בישול וצליית כחל ע
  

  בישול ע� בשר  בישול בעצמו  צליה    
  
  
  ר

, ת"פ סה"ע
  טור, א"רשב

. ו וטיחה בכותל"קריעה ש
  .בדיעבד מותר

  

. ו וטיחה בכותל"קריעה ש
  .בדיעבד צרי! ששי� במי�

. שמא לא יקרענו יפה יפה, אסור
  , ו מותר"בדיעבד א� קרע ש

  .צרי! ששי��וא� לא 
ש
"  

  �"פ הר"ע
  

. ו וטיחה בכותל"קריעה ש
  .בדיעבד מותר

. ו וטיחה בכותל"קריעה ש
  .בדיעבד צרי! ששי� במי�

. ו וטיחה בכותל"קריעה ש
  .בדיעבד צרי! ששי�

פ "ע  י
  התוספות

. ו וטיחה בכותל"קריעה ש
  .בדיעבד מותר

. ו וטיחה בכותל"קריעה ש
  .במי� בדיעבד צרי! ששי�

. ו וטיחה בכותל"קריעה ש
  .בדיעבד צרי! ששי�

  
ר
"  

' פ התוס"ע
ורוב 

  הראשוני�

  .קריעה קצת
  .בדיעבד מותר

  .קריעה קצת
  .בדיעבד מותר

  

. ו וטיחה בכותל"קריעה ש
  .בדיעבד קריעה קצת

  .עד ששי� מדרבנ�, לא קרע
פ ספר "ע  ת

  התרומה
  

  מותר
  

  .מותר
. ו וטיחה בכותל"קריעה ש

  .בדיעבד קריעה קצת
  .עד ששי� מדרבנ�, לא קרע

  
ר
  י

  
  �"פ הר"ע
  

  
  .מותר

  

  .ו וטיחה בכותל"קריעה ש
  .בדיעבד מותר

  

. ו וטיחה בכותל"קריעה ש
  .בדיעבד קריעה קצת

  .עד ששי� מדרבנ�, לא קרע
"
%  

  
  י"פ הב"ע

  .קריעה קצת
  .דיעבד מותר

  .ו וטיחה בכותל"קריעה ש
  .בדיעבד מותר

. ו וטיחה בכותל"קריעה ש
  .עבד קריעה קצתבדי

  .עד ששי� מדרבנ�, לא קרע
ר
מ
ב
�  

  
שיטת 
  �"הרמב

  
  .קריעה קצת

  .בדיעבד מותר

  
  .ו וטיחה בכותל"קריעה ש

  .בדיעבד מותר

  .ו וטיחה בכותל"קריעה ש
  .בדיעבד קריעה קצת

  .עד ששי� מדרבנ�, לא קרע

  
  :להלכה  

מעיקר הדי� 
  )סעי% א(

  . קריעה קצת
  .בדיעבד מותר

  .ו וטיחה בכותל"ש: ל"רש

  .ו וטיחה בכותל"קריעה ש
  בדיעבד מותר

  .ו וטיחה בכותל"קריעה ש
  .בדיעבד קריעה קצת

  .עד ששי� מדרבנ�, לא קרע
  המנהג   

  )סעי% ב(
  .ו"קריעה ש � ע"שו
לכתחילה לא יצלה  � א"רמ

בדיעבד א� קרעו . ע� בשר
וא� , ו וטח בכותל מותר"ש

העליו� מותר והתחתו�  �לא 
  .אסור

ותר לאחר לצלותו לבד מ
  .ו וטיחה"קריעה ש

ו וטיחה "קריעה ש� ע"שו
  .בכותל

  .לכתחילה אסור � א"רמ
ו וטח "בדיעבד א� קרע ש

  מותר
אסור אפילו  �ל "רש

  .בדיעבד

  .אסור � ע"שו
  .לכתחילה אסור � !"ש, א"רמ

ו וטח בכותל "בדיעבד א� קרע ש
  .מ"יש להתיר במקו� הפ

  .מ"אי� להתיר א% בהפ �ח "ב

 

  
  )סעי! ב(עשיית  פשטידא ע� כחל 

  
  .ו וטיחה בכותל אפילו במחבת"י קריעה ש"מותר ע � ע"שו

  :מביא שתי דעותא "הרמ
  .ו וטיחה בכותל א! לא במחבת כי זה כמו בישול שאסור לכתחילה"י קריעה ש"מותר ע. א

כא� אי� לאסור כי אי� , ולמרות שג� בלא מחבת אסרו אטו מחבת �) ט"סקי( �"ש
  .זה מעיקר הדי�

ואז מותר א% ) שלוישי� יו�(כ התייבש הכחל לגמרי "אסור אא �) מנהג הפרושי�. (ב
  .במחבת

  .כ התייבש הכחל לגמרי וג� אז אסור במחבת"אסור אא � ל"רש
  

  לא קרע הכחל ונתערב
  



  4עמוד , סימ� צ

ביצה . כחל בששי� וכחל מ� המניי�. גיד בששי� ואי� גיד מ� המניי�: אמר רב נחמ� � חולי� צז
ואי נפל . כחל עצמו אסור: ר יצחק בריה דרב משרשיא"א... בששי� ואחת ואי� ביצה מ� המניי�

  .אוסר �לקדרה אחרת 
  
  

  :נחלקו הראשוני� מפני מה הכחל הוא במניי� ששי� א� אוסר
  

  .נחשב בששי�, הקולא בכחל היא שהואיל ומי� היתר הוא � מ"מ, י"רש
פ שג� גיד הנשה הוא "ואע. ורוכיו� שהכחל הוא אסור רק מדרבנ� הקלו חכמי� בשיע � �"רמב

שהרי יש עוד איסורי� דרבנ� , טע� זה א"הרשבודחה . (כיו� שהוא בריה החמירו בו, דרבנ�
  ).שצריכי� ששי�

ולכ� , אלא מחמת חלב הכנוס בו, הטע� הוא כיו� שאי� הכחל נאסר מחמת עצמו � ש"רא', תוס
  .נחשב כשאר הבשר לבטל את החלב

  
  

  :הכחל נשאר באיסורו, מדוע לאחר שבטל הכחל בששי�, עוד נחלקו הראשוני�
  
אי שרית ליה אתי למשרי . (אלא שהאיסור הוא משו� מראית העי�, מ� הדי� אכ� אי� איסור � �"ר

  )ולכ� שוויוהו רבנ� לנבלה, חתיכת נבלה
פ שבגמר "ואע, כיו� שבזמ� הבישול יש חלב כנוס בתו! הגומות �) ה"סק( �"ש, ש"רא', תוס

  .חיישנינ� שמא יאכלנו קוד� גמר בישולו, וצא כל החלבהבישול י
  ).דחה דבריו �"והש. (ולכ� אינו בטל, נ"כחל הוי בריה כמו גה � ח"ב
  

  
ודנו הפוסקי� מה הדי� א� לאחר שנתבשל נפל הכחל לקדירה שניה הא� אז כחל מ� 

  :המניי�
  

  :א� בקדירה הראשונה היה ששי� כנגד הכחל
אלא , שהרי הוא לא נאסר מעיקר הדי�, ודאי שהכחל מ� המניי� ג� בקדירה השניה � א"רמ, ע"שו

  .'ולא יהיה סופו חמור מתחילתו'מסיבות אחרות 
כ! הבי� . (יש  להחמיר שלא להחשיב הכחל במניי� ג� כשהיה בו ששי� �) ד"ז סק"בט( לבוש

  )ז דחה דבריו"והט, א"הלבוש את דעת הרמ
  

  :א� לא היה ששי� בקדירה הראשונה
  .הכחל מ� המניי� ג� בקדירה השניה � ע"שו, �"רמב
  )משו� שהכחל נעשה נבלה(אי� הכחל מ� המניי�  �א "רמ, א"רשב

  
  

  נ באיסור דרבנ�"חנ
  

ל א� הכחל מ� המניי� ג� בקדירה "א הנ"� והרשב"מסיק שמחלוקת הרמב) ג"סוסק( ז"הט
כיו� , שהרי כחל הוא איסור דרבנ�. (נ באיסור דרבנ�"היא מחלוקת הא� אומרי� חנ, השניה או לא

  ).שהחלב הוא חלב שחוטה
ולכ� , נ באיסור דרבנ�"סובר שאי� חנ, שסובר שהכחל במניי� ג� בקדירה השניה �"הרמב

  .כתב שקדירה שיש בה עו% בחלב מותר להוסי% עליו ולבטלו
  .נ"סובר שג� באיסור דרבנ� אומרי� חנ, שסובר שאי� הכחל מ� המניי� בשניה א"והרשב

  .נ ג� באיסור דרבנ�"מוכח שסובר שאומרי� חנ, א"שפוסק כרשב, א"הרמ
אול� , נ ג� באיסור דרבנ�"סובר שאומרי� חנ ה"האושג� ) א"סימ� צב סקי( ז"הטוכתב עוד 

  .נ באיסורי דרבנ�"ע שאי� אומרי� חנ"� וכשו"פוסק כרמב ח"הפר
  
  

  )4עיין סיכומי עג עמוד () ד,סעיפי� ב(צליית כחל ובשר בשיפוד 
  

  .עילוי בישרא דיעבד אי� לכתחילה לא, תותי בשרא שרי � חולי� קיא
  .הכונה אפילו לאחר קריעה � ש"רא', תוס
  .א! לאחר קריעה מותר בכל עניי�, הכוונה לפני קריעה � א"רשב
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ולפעמי� מרי� את זנב השיפוד , בשיפודי� שלנו אסור בכל עניי� כי ה� שוכבי� � י"רש
  .ונמצא התחתו� עליו�

  .ג� בשיפודי� שלנו בדיעבד מותר כי לא מחזקינ� ריעותא� ה"או
  :להלכה

, וא� לא קרע. ובדיעבד אינו אוסר א� קרע, לכתחילה לא לצלותו כלל ע� בשר אחר � א"רמ
  .ובשיפודי� שלנו לא מחזקינ� ריעותא בדיעבד. התחתו� אסור

הסיבה שלכתחילה אי� לצלותו ע� בשר אחר היא משו� שהשיפודי� שלנו  �) ג"סקי( �"ש
  . שוכבי�

כ היה מותר לצלות ע� בשר אחר לאחר "שהרי א, ד שאי� טע� זה מספיק"ונלע
אלא שהסיבה שאי� לצלותו לכתחילה ע� בשר אחר היא ג� מכיו� , שקרע

  .שאסור א% לפני קריעה' שחוששי� לדעת התוס
כי , ו על הבשרפסק כמו בכבד שלכתחילה אסור מעל בשר ובדיעבד מותר אפיל) סעי% ד( ע"השו

  .ובשיפודי� שלנו אסור לכתחילה בכל עניי�) שהוא דרבנ�(האש שואבת את החלב 
  

  

  )סעי! ג(חיתו� כחל רותח בסכי� בשרית 
  

דאפילו בשיפוד , מה שנזהרי� שלא לחתו! כחל רותח בסכי� של בשר מנהג הבל הוא � ש"ורא' תוס
  .אחד שריא לכתחילה כשהכחל למטה

וכ� הדי� לאכול זה בכלי , ולכ� ג� מותר לחתו! בשר בסכי� שחת! בה כחל � א"רשב
  .מחמיר �"והר. שאכלו בו זה

  .וליתנו בכלי של בשר אחר קריעה וטיחה, ומותר לכתחילה לחתכה בסכי� של בשר � ע "טור שו
  .א"הרמכ "זהו רק אחרי קריעה וטיחה וכ �) א"סקכ( �"ש   

  
  

  צליית כחל בשיפוד בשרי ולהיפ�
  

וא� עבר וצלאו . א! דוקא אחרי קריעה וטיחה, תר לצלות כחל בשיפוד שצלו בו בשרמו � א"רמ
  .אסור לכתחילה�י קריעה מועטת "או ע �בלא קריעה 

צרי! ללב� את השיפוד  �כי א� לא , א הוא כשמולח הכחל"היתר הרמ �) ט"סק( ז"ט
  .ה מכח בשר הכחל שיש בו ד�"בלא

� נראה שאפילו לכתחילה מותר לצלות בשיפוד אחד פעמי� "א והר"מדברי הרשב �) ד"סקכ( �"ש
שמחמיר בלא קריעה להצרי! השיפוד  ל"הרשוא% , אפילו ללא קריעה כלל �בשר ופעמי� כחל 

  .כנראה שג� הוא החמיר רק לכתחילה�ליבו� 
  
  

  ?הא� דינו כשאר בשר �נצלה הכחל 
קערה ע� בשר צלי אפילו א� ולכ� מותר להניחו ב, א� צלו את הכחל דינו כבשר לכל דבר � א"רמ

  .שניה� חמי�
כיו� שהאיסור הוא משו� גזירה אטו יבשלו בלא , מחמיר שאפילו לאחר צליה אסור לבשלו ל"הרש

  .קריעה וע� בשר
  .זה דוקא לכתחילה � ז"ט

  .אי� לחוש �כ נמצאו בו גומות מלאות חלב "וא� צלוהו כדינו ואח � א"רמ
שלא , ועוד. וכל שלא פירש לא גזרו, הטע� שאי� לחוש הוא כי חלב שחוטה דרבנ� � ז"ט

  .גרע מד� האיברי� שלא פירש בצליה שמותר
  
  

  ע"שהיית חלב בבשר מעל
  

  .ולא אמרינ� כבוש כמבושל, מותר �א� הניח כחל קוד� צלייתו של� ע� חלבו יו� של�  � א"רמ
  .אסור �בחלב שחוטה ) או כחל לאחר שפירש(א� נכבש בשר אחר  � ה"או
  .שהרי זו גזירה לגזירה, ה"תמוהי� דבריו של האו � ז"ט

  .וכ� הסכימו אחרוני� רבי�, מצאנו מקומות רבי� שבה� גוזרי� גזירה לגזירה � כ"נקה
  .י כבישה"אפליו בשר עו% בחלב שחוטה אסור ע � ג"פמ
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  מליחת כחל ע� שאר בשר
  

, לכתחילה צרי! שהכחל יהיה למטה והבשר למעלה �כשמולח כחל ע� בשר  � �"רמב, א"רשב
  )טע� האיסור הוא שמליח כרותח(מותר �או שהכחל היה למעלה , ובדיעבד א� מלחו בלא קריעה

  . משו� שהכחל אינו מפליט החלב שבו, מותר לכתחילה למלוח כחל ע� בשר � ש"רא
  .דרכו של המלח להפליט ד� ולא להפליט חלב � �"ש

וא� קרע , קריעה או שהכחל מונח למעלה אסורוא% בדיעבד א� מלחו בלא , מליח כצלי � ה"או
  .א! לכתחילה אי� למלוח כחל ע� בשר כלל, בדיעבד שרי �קצת 
  , ש בש� יש מי שמתיר"א בסת� ודעת הרא"� והרשב"כתב דעת הרמב ע"השו

  .ה"פסקו כאול "א והרש"והרמ
והדיו� הוא רק למלוח , לכתחילה מותר לצלות או למלוח כחל תחת בשר �) ה"סקכ( �"ש

  .א! בשיפודי� שלנו אסור, מעליו
  .שיפודי� העשויי� להתגלגל מעצמ� מותרי� �) נ"סק( ח"כה

  
  

  

  ולהיפ�, אכילת גבינה אחרי כחל
  

  )ט"סקנ( ח"כהפ "וכ, ח"תווכ� פסק , צרי! להמתי� כמו אחרי אכילת בשר � ל"שבה
שש שעות אחרי גבינה והנוהגי� להקפיד על , צרי! הדחה ונטילה, ואכילת כחל אחרי חלב � ג"כנה

  )ס"סק( ח"כהפ "וכ, קשה ג� כא� יחמירו
  
  

  

  עור קיבה
  

  . ומותר למולחו ע� שאר בשר, דינו כשאר בשר �לאחר שהוסר חלבו והודח  � א"רמ
  .ואפילו לבשלו מותר � ה"בש� או) ח"סקכ( �"ש
  
  

  
  

  

 


